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RELATÓRIO DE AUDITORIA  
 
MODALIDADE: AUDITORIA ORDINÁRIA 
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PERÍODO AUDITADO: JANEIRO - DEZEMBRO DE 2016 
PERÍODO DA AUDITORIA PLANEJADO: 23/01/2017 e 22/03/2017 
RESPONSÁVEL PELA AUDITORIA: LEONARDO DE LIMA OLIVEIRA 
 
1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

O Processo Administrativo de Auditoria (PAA), tombado pelo n°. 452/2017, objetivou 

verificar a conformidade das contratações firmadas pelo IPRESF em relação à Lei 

nº. 8666/93, que institui normas para licitações e contratos da administração pública 

e à Lei Federal nº. 10.520/2000, que institui modalidade de licitação denominada 

pregão, tendo como base as contratações ocorridas no exercício de 2016. 

 

Objetivou ainda, verificar a conformidade dos procedimentos de execução 

contratual, no que tange a realização de empenho, liquidação e pagamento, nos 

termos da Lei Federal nº. 4.320/64, que estatui normas gerais de direito financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 

Municípios e do Distrito Federal. 

 

A realização da auditoria surgiu em virtude do Plano Anual de Auditoria 2016 (PAAI), 

aprovado pelo Decreto Municipal n.º 405/2016, que estabelece planejamento anual 

de auditoria interna – PAAI 2016, da administração direta e indireta do município de 

Fundão ES, definindo os procedimentos metodológicos e cronológicos.  

 

Para orientação dos trabalhos foram utilizadas as questões de auditoria 

apresentadas no item 3.2 do PAAI 2016, quais sejam: 

 

 Os contratos firmados pelo IPRESF observam os ditames da legislação 
pátria? 

 A execução contratual segue os ditames em Lei? 
 

2. ACHADOS 

 

Na amostra examinada, composta por 8 (oito) contratos administrativos, detectou-se 

inconformidades em relação à Lei nº. 8666/93 e à Lei Federal nº. 4.320/64, vejamos: 

2.1 Processo administrativo n°.008/2016, objetiva renovação de certificado digital: 
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2.1.1 Ausência de termo de referência ou outra peça que conste a especificação 

completa do objeto, em desconformidade com o art.15 da Lei n°.8666/1993. 

 

2.1.2 Ausência de balizamento de preços junto ao mercado, ferindo o Inciso IV do 

Art. 43 da Lei n°.8666/1993, Princípio da Isonomia e Princípio da Economicidade, 

limitando assim a entre os particulares que fornecem o objeto competição; 

 

2.1.3 Ausência de caracterização da modalidade de licitação, dispensa ou 

inexigibilidade, em desconformidade com o art. 26, caput, e parágrafo único, lei 

8666/93; 

 

2.1.4 Ausência de justificativa de aceitação de preço, em desconformidade com o 

art. 26, parágrafo único, III, Lei 8666/93; 

 

2.1.5 Ausência de parecer jurídico de configuração de modalidade de dispensa, em 

desconformidade com o art. 38, VI, Lei 8666/93; 

 

2.1.6 Ausência de autorização formal de empenho, ato emanado de autoridade 

competente, em desconformidade o art. 58, Lei 4.320/64, ocasionando em 

irregularidade no registro de empenho; 

 

2.1.7 Ausência de liquidação formal do objeto adquirido, em desconformidade com o 

art. 63 e parágrafo único do art. 64 da Lei 4.320/64; 

 

2.1.8 Ausência de assinaturas nas notas de empenho, liquidação e pagamento; 

 

2.1.9 Ausência de numeração processual, protocolo e numeração no processo de 

pagamento, em desconformidade com o art. 38, lei 8666/93; 

 

2.1.10 Ausência de verificação da situação fiscal por meio de certidões negativas de 

qualquer natureza da empresa contratada, em desconformidade com o art. 29, Lei 

8666/93; 

 

2.1.11 Ausência de designação de fiscal de contrato, em desconformidade com o 

art. 67 da Lei n°.8666/1993; 

 

2.2 Processo administrativo n°.080/2016, requer locação de imóvel: 
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2.2.1 Ausência de cópia de publicação em imprensa oficial, em desconformidade 

com o art. 26 da lei n.º 8666/93; 

 

2.2.2 Ausência de caracterização da modalidade de licitação, dispensa ou 

inexigibilidade, em desconformidade com o art. 26, caput, e parágrafo único, lei 

8666/93; 

 

2.2.3 Ausência de autorização formal de empenho, ato emanado de autoridade 

competente, em desconformidade com o art. 58, Lei 4.320/64; 

 

2.2.4 Ausência de liquidação formal do objeto adquirido, em desconformidade com o 

art. 63 e parágrafo único do art. 64 da Lei 4.320/64; 

 

2.2.5 Ausência de assinaturas dos agentes responsáveis nas notas de empenho, 

liquidação e pagamento; 

 

2.2.6 Ausência de numeração processual, protocolo e numeração no processo de 

pagamento, em desconformidade com o art. 38, lei 8666/93, com efeito de falta de 

informalidade na autuação processual; 

 

2.2.7 Ausência de designação de fiscal de contrato, em desconformidade com o art. 

67 da Lei n°.8666/1993; 

 

2.3 Processo administrativo n°.020/2016, contratação de empresa para prestação de 

serviços de consultorias: 

 

2.3.1 Ausência de assinatura do agente responsável pela elaboração do Termo de 

referência; 

 

2.3.2 Ausência de deveres da contratada no termo de referência, em 

desconformidade com o art. 40, XVI da Lei n°.8666/1993; 

 

2.3.3 Ausência de justificativa ou parecer verificando a finalidade do objeto, em 

desconformidade com o art. 60 da Lei n°.8666/1993;  

 

2.3.4 Ausência de critério na escolha da proposta vencedora, flagrada situação de 

empate no valor ofertado, em desconformidade com o art. 3º, §1º e §2º da Lei 

n°.8666/1993; 
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2.3.5 Ausência de autorização formal de empenho, ato emanado de autoridade 

competente, em desconformidade com o art. 58, Lei 4.320/64; 

 

2.3.6 Ausência de liquidação formal do objeto adquirido, em desconformidade com o 

art. 63 e parágrafo único do art.63 da Lei 4.320/64; 

 

2.3.7 Ausência de designação de fiscal de contrato, em desconformidade com o art. 

67 da Lei n°.8666/1993; 

 

2.3.8 Ausência de numeração processual, protocolo e numeração no processo de 

pagamento, em desconformidade com o que o art. 38, lei 8666/93; 

 

2.4 Processo nº. 055/2016, requer a contratação de empresa para prestação de 

serviços na área de perícia médica: 

 

2.4.1 Ausência de exame e aprovação da minuta pela assessoria jurídica, em 

desconformidade com o art. 38, parágrafo único da Lei n°.8666/1993; 

 

2.4.2 Ausência de liquidação formal do objeto adquirido, em desconformidade com o 

art. 63 e parágrafo único do art. 64 da Lei 4.320/64; 

 

2.4.3 Ausência de designação de fiscal de contrato, em desconformidade com o art. 

67 da Lei n°.8666/1993; 

 

2.4.4 Ausência de numeração processual, protocolo e numeração no processo de 

pagamento, em desconformidade com o art. 38, lei 8666/93; 

 

2.5 Processo administrativo da Escelsa, requer a contratação de fornecimento de 

energia elétrica: 

 

2.5.1 Ausência de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e 

numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e 

do recurso próprio para a despesa, em desconformidade com o art. 38, lei 8666/93; 

 

2.5.2 Ausência de parecer jurídico de configuração de modalidade de dispensa, em 

desconformidade com o art. 38, VI, Lei 8666/93; 

 

2.5.3 Ausência de autorização formal de empenho, ato emanado de autoridade 

competente, em desconformidade com o art. 58 da Lei 4.320/64; 
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2.5.4 Ausência de liquidação formal do objeto adquirido, em desconformidade com o 

art. 63 e parágrafo único do art. 64 da Lei 4.320/64; 

 

2.5.5 Ausência de numeração processual, protocolo e numeração no processo de 

pagamento, em desconformidade com o art. 38, Lei 8666/93; 

 

2.5.6 Ausência de designação de fiscal de contrato, em desconformidade com o art. 

67 da Lei n°.8666/1993; 

 

2.6 Processo nº. 023/2016, requer contratação de Ticket Alimentação: 

 

2.6.1 Ausência de autorização formal de empenho, ato emanado de autoridade 

competente, em desconformidade com o art. 58, Lei 4.320/64; 

 

2.6.2 Ausência de numeração processual, protocolo e numeração no processo de 

pagamento, em desconformidade com o art. 38, lei 8666/93; 

 

2.6.3 Ausência de liquidação formal do objeto adquirido, em desconformidade com o 

art. 63 e o parágrafo único do art. 64 da Lei 4.320/64; 

 

2.6.4 Ausência de assinaturas nas notas de empenho, liquidação e pagamento; 

 

2.6.5 Ausência de designação de fiscal de contrato, em desconformidade com o art. 

67 da Lei n°.8666/1993; 

 

2.7 Processo de contratação de serviços de telefonia e internet: 

 

2.7.1 Ausência de numeração processual, protocolo e numeração no processo, em 

desconformidade com o art. 38, lei 8666/93; 

 

2.7.2 Ausência de balizamento de preços para realizar uma contratação, em 

desconformidade com o inciso IV do art. 43 da Lei n°.8666/1993, Princípio da 

Isonomia e Princípio da Economicidade, limitando-se a competição. 

 

2.7.3 Ausência de caracterização da modalidade de licitação, dispensa ou 

inexigibilidade, em desconformidade com o art. 26, caput, e parágrafo único, lei 

8666/93; 
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2.7.4 Ausência de justificativa de aceitação de preço, em desconformidade com o  

art. 26, parágrafo único, III, Lei 8666/93; 

 

2.7.5 Ausência de parecer jurídico de configuração de modalidade de dispensa, em 

desconformidade com o art. 38, VI, Lei 8666/93; 

 

2.7.6 Ausência de autorização formal de empenho, ato emanado de autoridade 

competente, em desconformidade com o art. 58, Lei 4.320/64; 

 

2.7.7 Ausência de assinaturas nas notas de empenho, liquidação e pagamento; 

 

2.7.8 Ausência de verificação da situação fiscal da empresa contratada por meio das 

certidões negativas de débito, em desconformidade com o art. 29, Lei 8666/93; 

 

2.7.9 Ausência de liquidação formal do objeto adquirido, em desconformidade com o 

art. 63 e parágrafo único do art.64 da Lei 4.320/64; 

 

2.7.10 Ausência de designação de fiscal de contrato, em desconformidade com o 

art. 67 da Lei n°.8666/1993; 

 

2.7.11 Ausência de numeração processual, protocolo e numeração no processo de 

pagamento, em desconformidade com o art. 38, lei 8666/93; 

 

2.8 Processo nº. 068/2015, requer a contratação de empresa para prestação de 

serviços de concessão de licença de uso de softwares de gestão administrativa e 

financeira: 

 

 2.8.1 Ausência de autorização formal de empenho, ato emanado de autoridade 

competente, em desconformidade com o art. 58, Lei 4.320/64; 

 

2.8.2 Ausência de liquidação formal do objeto adquirido, em desconformidade com o 

art. 63 e parágrafo único do art. 64 da Lei 4.320/64; 

 

2.8.3 Ausência de assinaturas nas notas de empenho, liquidação e pagamento; 

 

2.8.4 Ausência de numeração processual, protocolo e numeração no processo de 

pagamento, em desconformidade com o art. 38, lei 8666/93; 
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2.9 Pagamentos indenizados em favor da empresa E&L (processo administrativo 

n°.025/2016), comprovada a contratação e pagamento de particular sem prévio 

procedimento licitatório. 

 

2.10 Pagamentos indenizados em favor da empresa Serasa (processo administrativo 

n°.008/2016), comprovada a contratação e pagamento de particular sem prévio 

procedimento licitatório. 

 

3. ENCAMINHAMENTOS 

 

3.1 Notificar o gestor do IPRSF acerca do cumprimento das formalidades contidas 

da Lei n°.8666/93, visto que seus ditames não são optativos e sim obrigações a 

serem seguidas pelos administradores de dinheiro público. 

 

3.1.1 Instaurar monitoramento, por meio de ato formal, objetivando verificar se houve 

providências no sentido de cumprirem-se integralmente as formalidades ditadas pela 

Lei n°.8666/93; 

 

3.2 Notificar o Gestor do IPRESF no sentido de verificar a apuração da 

responsabilidade de quem deu causa a prestação de serviço sem procedimento 

licitatório referente ao processo nº. 025/2016, em atendimento ao Art. 59 da Lei 

8666/93 e ao solicitado no parecer jurídico presente no processo (fl. 27). Caso não 

tenha ocorrido, promover a responsabilização ao causador, nos seguintes termos: 

 

3.2.1 Abertura de procedimento de tomada de contas com o objetivo de apurar os 
fatos, identificar os responsáveis, quantificar o dano e obter o respectivo 
ressarcimento, nos termos da IN TCEES n°.32/2014. 
 
3.2.2 Posteriormente, abertura de sindicância objetivando apurar as 
responsabilidades funcionais na conduta do agente público e aplicar penalidades 
previstas na Lei Municipal n°.804/1993.   
 
3.3 Notificar o Gestor do IPRESF no sentido de verificar a apuração da 

responsabilidade de quem deu causa a prestação de serviço sem procedimento 

licitatório referente ao processo nº. 008/2016, em atendimento ao Art. 59 da Lei 

8666/93. Caso não tenha ocorrido, promover a responsabilização ao causador, nos 

seguintes termos: 
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3.3.1 Abertura de procedimento de tomada de contas com o objetivo de apurar os 
fatos, identificar os responsáveis, quantificar o dano e obter o respectivo 
ressarcimento, nos termos da IN TCEES n°.32/2014. 
 
3.3.2 Posteriormente, abertura de sindicância objetivando apurar as 
responsabilidades funcionais na conduta do agente público e aplicar penalidades 
previstas na Lei Municipal n°.804/1993.   
 
Fundão, 26 de abril de 2017. 
 
 

 
LEONARDO DE LIMA OLIVEIRA 
Auditor Interno 
CRA/ES 24260 
 
 
 
JENIFER A. DA SILVA OLIVEIRA 
Contadora 
CRC/SP 304535/T-ES 
 
 
 
DÉBORA ASSIS LIMA 
Analista Administrativo e Financeiro 
CRA/ES 24479 
 
 
 


